PODOBENSTVÍ O DVOU
STAVITELÍCH
1. setkání
MODLITBA
Pane Ježíši, děkujeme ti za celý minulý rok. Za všechno, co
jsme se naučili, za všechno, co jsme prožili a také za
všechny, s kterými jsme se setkali. Amen.
ČETBA z písma – Podobenství o dvou stavitelích
Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází,
slyší mé slovo a podle něho jedná: Je jako člověk, který při
stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když
pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale
nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten,
kdo mé slovo slyšel a nejedná podle něho, je jako člověk,
který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na
něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná.“ (Lk 6, 47-49)
KATECHEZE
Základní slova
Boží a má vůle
Obsah
Milé děti, dnes si budeme povídat o Boží vůli a naší vůli. Pomůže nám k tomu úryvek z Lukášova evangelia o dvou
stavitelích: „Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází a moje slova slyší a podle nich jedná. Je jako
člověk, který stavěl dům: kopal do hloubky a položil základy na skálu. Když přišla povodeň a příval narazil na ten
dům, nemohl jím otřást, protože byl dobře vystavěn. Kdo je však slyšel a (podle nich) nejednal, podobá se člověku,
který vystavěl dům na zemi bez základů; když na něj narazil příval, hned se zřítil – a zkáza toho domu byla úplná.“
(Lk 6, 47-49)
Myslíte děti, že se tato Ježíšova řeč, kterou nám evangelista Lukáš zaznamenal, týká pouze architektů, zedníků,
přidavačů…, zkrátka těch, kteří staví domy? (nechte odpovědět děti) Samozřejmě, že ne. Tato slova se týkají
každého z nás, ať jsme malí nebo velcí, ať máme jakoukoli profesi, ať žijeme tady nebo třeba na druhé straně naší
planety. A proč? Protože v této zprávě jde o život! O náš život, který je neopakovatelný, který se nedá okopírovat
ani žít jen na zkoušku. Každý z nás máme jen jeden život a jde o to, abychom jej prožili co nejlépe. Bůh si přeje,
abychom byli radostní a šťastní. Přesto nám Bůh neslibuje, že bude v našem životě vždycky všechno růžové
a krásné, že nebudou žádné těžkosti. Vždyť jsme to právě slyšeli: „...přijde povodeň, příval…“ V našem životě budou
nebo jsou i těžké chvíle. Chvíle, kdy možná budeme prožívat nějakou bolest, vztek, nedorozumění se spolužáky
nebo s kamarády, ztrátu milovaného člověka, zklamání nejrůznějšího druhu, neúspěchy a kdo ví co ještě. Ale je to
také velká příležitost k tomu, abychom se opět přitiskli k Ježíši, jelikož jsme Boží děti a právě Ježíš nám dává sílu
a příklad, jak těmito zkouškami života projít. Co tedy dělat? Rozhodně bychom neměli ztratit důvěru v Boží lásku.
Boží vůlí je totiž láska ke každému člověku, která je osobní a pevná, jako ten dům postavený na skále. S Boží láskou
vůči nám lidem neotřese i ten největší příval, ta největší povodeň. Stále jsme milované děti Boží.
Ale co když na to ve svém životě někdo zapomene? Co když se rozhodne, že všechno zvládne sám? Že Boha
nepotřebuje, protože je sám dost schopný, dost zkušený nebo třeba vidí ve svém okolí, že si nikdo nedělá starosti
o svůj život, o své přátele a příbuzné, o potřeby těch, kteří jsou na okraji společnosti, vyloučení, osamělí atd.? Třeba
je někdo takový i kolem vás, děti. Komu se pak podobá? (nechte odpovědět děti) Ano, podobá se člověku, který
postavil svůj život na nejistých vztazích, na sebelásce, na domýšlivosti, sobectví, závisti atd. Když přijde povodeň
a tím mohou být nejrůznější těžkosti, zůstane sám. Nemá dost kamarádů a může se najednou cítit také opuštěný
a zoufalý. Neví, že je milovaným Božím dítětem, že jeho život má smysl.

Pojďme si to nyní shrnout: Co je tedy Boží vůle? (nechte nejprve odpovědět děti) Je to pevná láska k člověku. Díky
této lásce jsme milované Boží děti, které mají svobodu – tedy svou vlastní vůli, jak myslet, jak se chovat. A co je naše
vůle? (nechte nejprve odpovědět děti) Tím je naše svobodné rozhodnutí, jak s touto Boží láskou k nám naložíme.
Zda využijeme svůj život naplno a Boží láska se bude promítat i do našeho vztahu k Bohu, k sobě a k druhým lidem,
nebo zda si necháme svůj život „protéci mezi prsty“ a nebudeme žít, ale jen živořit. Rozhodnutí je jen na nás.

AKTIVITA
Pracovní list:
Děti mohou vymalovat obrázek na dané téma. Pracovní list viz příloha.
Hra
Sestavte s dětmi dům z cihel, který vše vydrží. Jednotlivé „cihly“ najdete v příloze. Je potřeba položit pevné základy,
postavit dům na skále – VÍRA V PÁNA JEŽÍŠE; vystavět zdi můžeme pomocí správných vlastností (pojivo) a osob
(cihly); aby do domu nepršelo, je potřeba pořádná střecha – MODLITBA. Pomůcku (viz příloha) vytiskněte
a vystřihněte, můžete zalaminovat.
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Tvoření
Vytvořte si s dětmi Kinetický písek a postavte si hrad.
Potřebujete: 3 hrnky hladké mouky, 1 hrnek kukuřičného škrobu, ½ hrnku stolního nebo dětského oleje,
potravinářské barvivo. Nejprve smícháme sypké hmoty a potom postupně přidáváme olej, dokud nevznikne
požadovaná konzistence hmoty. Nakonec obarvíme potravinářským barvivem podle vlastní fantazie.
Závěrečná píseň
Muž moudrý (viz příloha) https://www.youtube.com/watch?v=QrfkebLJnhc
Ježíš je má skála (viz příloha) https://www.youtube.com/watch?v=BwcordLTWMY
Závěrečná modlitba
Pane Ježíši, prosíme, ať nikdy nezapomeneme, že ty jsi naše skála, která nás provede všemi bouřemi a nesnázemi
v životě. Ať se snažíme, aby Ty jsi byl pro nás vždy na prvním místě. Amen.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás kontaktujte: Ludmila Veselá, vesela@bcb.cz, 733 389 220

Evangelium podle Lukáše
Lk 6, 47-49

„Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší mé slovo a podle něho jedná: Je jako člověk, který
při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale
nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo mé slovo slyšel a nejedná podle něho, je jako člověk,
který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla
hrozná.“

